- Uluslar arası
geri dönüşüm
işine açılan kapınız!

BIR BAKIŞTA BIR…
	 Yegane uluslararası geri dönüşüm federasyonu
	 1948’ de kurulmuştur
	 70 ülkede temsil edilmektedir
	Yaklaşık 800 uluslararası üyesi vardır, bunlardan

- 35 ulusal geri dönüşüm federasyonu
- 760 bireysel şirket

	Ceşitli emtia yapısı:

- 4 meta bölümü: demirli metaller, demirsiz metaller, kağıt, dokumalar
- Paslanmaz çelik ve özel alaşımlar, plastikler ve lastikler için 4 komite

	Her yıl iki Dünya Geri Dönüşüm Kongresi
	Online üyelik bilgileri ile etkileşimli bir web sitesi
	Emtia dünyasını hakkında bilgileri içeren haber bültenleri, son dakika

haberleri ve e-postaları ile düzenli bilgi hizmeti.

BIR - REPRESENTING THE FUTURE LEADING RAW MATERIAL SUPPLIERS
Bureau of International Recycling (aisbl)
Avenue Franklin Roosevelt 24
1050 Brussels - Belçika

T. +32 2 627 57 70
F. +32 2 627 57 73

bir@bir.org
www.bir.org

ULUSLAR ARASI TEMSİL

70 ülkede yer alan yaklaşık 800 şirket ve ulusal federasyon BIR bünyesinde
bulunmaktadir. Bu sirketler ve federasyonlar endüstriyel alışveriş ve iş irtibatları
için uluslar arası bir forum sunarlar ve geri dönüşümü desteklemek konusunda
diğer endüstriyel sektörlere ve siyasi gruplara uzmanlık sağlarlar.

İŞ FIRSATLARI

Bir ticari organizasyon olan BIR, birlikte iş yapma, en son pazar gelişmelerini öğrenme,
kullanılabilen en iyi geri dönüşüm teknolojilerini bilme ve uluslararası yasal bağlama
ilişkin bilgilendirilme fırsatını üyelerine sunar. BIR, yılda iki kez, her seferinde farklı bir
ülkede veya dünyanın farklı bir kısmında yer alan, 70 BIR üyesi ülkeden 800 ila 1200
delegenin katıldığı uluslararası geri dönüşüm kongreleri düzenler.

BİLGİ HİZMETLERİ

BIR üyelerini, geri dönüşüm sektöründeki tüm yasal, ticari ve teknik eğilimlerden
haberdar kılar. Avrupa Birliği, OECD, ICC, UNCTAD, UNEP, Gümrük İşbirliği
Konseyi ve CEN gibi ana uluslar üstü organlar ile yakın teması sürdürür ve
üyelerinin ekonomik ve çevresel katkılarına ilişkin kamu bilincini geliştirir.

YASAMA EYLEMİ

Benelüks’ün oluşumunun hemen öncesinde 1948’de kurulan BIR, ikincil ham maddelerin uluslar
arası ticaretini gereksiz şekilde engelleyen herhangi bir yönetmeliğin değişimini güvence altına alma
çabasını üstlenmiştir (gümrük vergileri, kotalar, vs.). BIR, yıllar geçtikçe, çevre yasalarının sonucu
olarak faaliyet ölçeğini genişletmiştir.
BIR’nin birincil hedefleri malzeme geri dönüşümünü ve geri dönüştürülebilirliğini desteklemek,
böylelikle doğal kaynakları muhafaza etmek, çevreyi korumak ve çevreye duyarlı şekilde geri
dönüştürülenlerin serbest ticaretini kolaylaştırmaktır. BIR’nin bilgilendirme ve karar vericilerin ve fikir
üreticilerin görüşlerini şekillendirme faaliyeti, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca önemli derecede on
plana cikmistir.
Sonuç olarak, atık yönetimi yasaları artık geri kazanım amaçlı atık ve atılma amaçlı atık arasında bir
ayrım ortaya koyar. Ancak, ‘ikincil malzemeler’, yani endüstrimiz tarafından geri kazanılan ve yeni
ürünlere dönüştürülmek üzere katı spesifikasyonlara göre hazırlanan ve işlenen tüm malzemeler, net
şekilde tanımlı değildir; bu da, ülkeler arasında ikincil malzemelerin serbest akışını tehlikeye atar.

BIR - Uluslar arası geri dönüşüm işine açılan kapınız!

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) 1948’de kurulmuş, belirli demir içeren ve demir içermeyen
metalleri, kağıdı, dokumaları, plastikleri, kauçuğu, lastikleri ve elektronik atıkları kapsayan, dünyanın geri
dönüşüm endüstrisini temsil eden uluslararası ticari federasyondur.

BIR NE yapar?

	Tüm dünyada ikincil ham maddelerin serbest ticaretini ve geri dönüştürülen malzemelerinin
kullanımının artmasını destekler, böylece çevre korumasına katkı sağlar;
	Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslar üstü organlara uygun olarak
üyelerinin ekonomik ve çevresel katkılarına ilişkin kamu bilincini geliştirir;
	 Uyelerine dünya çapında bir iş irtibatı ağı sağlar;
	Geri dönüşüme ilişkin ticari, teknik, ekonomik ve çevresel bilgilerin değiş tokuşu için benzersiz
bir forum oluşturur;
	Uluslararası ticaret için profesyonel uzmanlık, arabuluculuk ve çeşitli diğer hizmetler sunar;
www.bir.org adresindeki web sitesinde zengin içerikli bilgileri derler

BIR’ nin üyeleri KİMLERDİR?

	 Tüm lider endüstrileşmiş ülkelerdeki ulusal geri dönüşüm federasyonları
	Ana işlemciler, tüccarlar, dünya çapında ikincil ham madde tacirleri İkincil ham maddelerin
tüketicileri
	Geri dönüşüm endüstrisine işleme makinesi ve yan hizmetler sağlayan şirketler
	Uluslararası geri dönüşümle ilgili diğer ticari şirketler, ortaklıklar, federasyonlar veya kamu
yetkilileri

NEDEN şirketiniz BIR’nin üyesi olmalıdır?

	ki yıllık dünya geri dönüşüm kongrelerimiz çerçevesinde ve özel üye veri tabanlarımız yoluyla
yeni iş ve pazar fırsatları geliştirmek için;
	Uzmanlığınızı ve teknik bilginizi geliştirmek için;
	Işinizi etkileyen uluslararası ticari yönetmeliklere ilişkin bilincinizi arttırmak için;
	Dünya pazarlarındaki duruma ilişkin bir genel bakış kazanmak için;
	Endüstrinin görüntüsünü daha iyi şekillendirmek için;
	Cok dilli Büksel sekreterliğimizden özel destek ve kişiye özel tavsiye elde etmek için;
	Coğu önemli uluslar üstü organla (UN, OECD, AB …) etkileşimde bulunmak ve ilgili yasal
kararları alırken onlara yardımcı olmak için;
	Uluslararası ticaret federasyonunun bir parçası olmak ve karar verme sürecine doğrudan etki
etmek için.

